RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 14.10.2019

Číslo jednání: JedNR4-24/2019
Datum jednání: 14.10.2019

2) Program jednání (USN-R4-443/2019)
Schvaluje

Program:
1. Zahájení
2. Program jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512,byt č. 3-4
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 16
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63
7. Souhlas s pronájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7
8. Žádost fyzických osob o odkoupení pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk
9. Zápis z jednání kontrolního výboru - 27.8.2019
10. Pochod „Podzim pod Zelenou Horou“
11. Aktualizace knihovních dokumentů
12. 10. rozpočtové opatření v roce 2019
13. Výroční zpráva Základní školy Nepomuk za školní rok 2018/19
14. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk
15. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa
16. Žádost p. ředitele Základní umělecké školy Nepomuk o vydání oficiálního
stanoviska zřizovatele k řešení nedostatečných a nevhodných prostor pro další
činnost ZUŠ
17. Vyhrazené parkovací stání
18. Prodloužení nájemních smluv - Nepomuk, Za Kostelem 566,567
19. Nabídka odkoupení nebo nový nájemní vztah - Nepomuk, Za Kostelem 566,567
20. Oprava zpevněných povrchů - areál IZS Nepomuk
21. Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk
22. Prominutí poplatku za pronájem sportovní haly
23. Nabídka na odkoupení hájovny u Nového rybníka
24. Oprava MK Nepomuk 2019
25. Různé + Diskuse
28. Závěr
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3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-444/2019)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512,byt č. 3-4
(USN-R4-445/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – nájemce
na dobu určitou od 1.10.2019 do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 16
(USN-R4-446/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 16 – nájemce
na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63
(USN-R4-447/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63 – nájemce
dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

na
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7) Souhlas s pronájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 (USN-R4448/2019)
Schvaluje
Pronájem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 – nájemce
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

podnájemce p.

8) Žádost fyzických osob o odkoupení pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk
(USN-R4-449/2019)
Bere na vědomí
Žádost
o opětovné prověření možnosti odkoupení pozemku parc.č.
2
285/1 o výměře 555 m v k.ú. Nepomuk
Neschvaluje
1. OFMŠ vyvěsit záměr na prodej části pozemku parc.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k.ú.
Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
2. OFMŠ objednat geometrický plán (GP) na oddělení části pozemku parc.č. 285/1 o výměře cca
480 m2 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
3. OFMŠ objednat ocenění části pozemku parc.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Nepomuk.
Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

9) Zápis z jednání kontrolního výboru - 27.8.2019 (USN-R4-450/2019)
Bere na vědomí
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 27.8.2019

10) Pochod „Podzim pod Zelenou Horou“ (USN-R4-451/2019)
Bere na vědomí
Žádost Klubu českých turistů o podporu turistické akce pochod pod Zelenou Horou, která se koná ve
dnech 18. – 19. října 2019
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Souhlasí
S bezplatným pronájmem sportovní haly. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec.

11) Aktualizace knihovních dokumentů (USN-R4-452/2019)
Schvaluje
1) vyřazení multiplikátů knihovních dokumentů a opotřebovaných, neúplných a poškozených
knihovních dokumentů.
2) Cenu 1 Kč za 1 ks knih nabídnutých k odprodeji.
3) Likvidaci neprodaných knih odvezením do sběrného dvora.
Pověřuje
Jaroslavu Trhlíkovou provedením všech úkonů spojených vyřazením multiplikátů knihovních
dokumentů a opotřebovaných, neúplných a poškozených knihovních dokumentů v souladu platnou
legislativou České republiky. Plnění usnesení zajistí Jaroslava Trhlíková.

12) 10. rozpočtové opatření v roce 2019 (USN-R4-453/2019)
Bere na vědomí
10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 134 430 650 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
187 866 950 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu Města Nepomuk schválit
10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 134 430 650 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
187 866 950 Kč.
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13) Výroční zpráva Základní školy Nepomuk za školní rok 2018/19 (USN-R4454/2019)
Bere na vědomí
Výroční zprávu Základní školy Nepomuk za školní rok 2018/19.

14) Víceúčelový sportovní areál Nepomuk (USN-R4-455/2019)
Bere na vědomí a souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ zapsaným spolkem
Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., na základě dne 20.9.2019 vyhlášené výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky „V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ“ v rámci státní podpory
sportu pro rok 2020, z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu.
Schvaluje
Výpůjčku pozemků parc. č. 325/58, parc. č. 325/59, parc. č. 325/60, parc. č. 325/61, parc. č. 325/62,
parc. č. 325/74, parc. č. 325/75, parc. č. 325/76, parc. č. 325/77, parc. č. 325/80, parc. č. 325/84,
parc. č. 326, parc. č. 327/1, parc. č. 346/12, v katastrálním území Nepomuk, na realizaci projektu
„Víceúčelové hřiště Nepomuk“ a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným spolkem
Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu
„Víceúčelové hřiště Nepomuk“ z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
v rámci státní podpory sportu pro rok 2020.
Bere na vědomí
Využití sportovního areálu sportovními, zájmovými spolky a veřejností.
Pověřuje
Starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným
spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z.s.
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání
V případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z.s., uvedenou dotaci získá, s finanční spoluúčastí
Města Nepomuk ve výši maximálně 30% předpokládané ceny projektu „Víceúčelové hřiště
Nepomuk”, který bude součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem akce. Předpokládaná cena

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 14.10.2019

projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk” činí 27 282 233,53 Kč bez DPH resp. 33 011 502,58 Kč s DPH.
Maximální výše dotace ze státního rozpočtu je 70% ceny projektu.

15) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa (USN-R4-456/2019)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny NN s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. akce
,,Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa”s prodloužením do 20.3. 2020.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku ke smlouvě uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN s provozovatelem distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s. s prodloužením do 20.3. 2020. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

16) Žádost p. ředitele Základní umělecké školy Nepomuk o vydání oficiálního
stanoviska zřizovatele k řešení nedostatečných a nevhodných prostor pro
další činnost ZUŠ (USN-R4-457/2019)
Vydává a zveřejňuje
Oficiální stanovisko zřizovatele k řešení nedostatečných a nevhodných prostor pro další činnost
Základní umělecké školy Nepomuk ve znění: V současné době se hledají finanční prostředky z různých
dotačních titulů. Město Nepomuk ze svého rozpočtu na stavbu Základní umělecké školy nemá
dostatek finančních prostředků .

17) Vyhrazené parkovací stání

(USN-R4-458/2019)

Bere na vědomí
Žádost paní
zřízení parkovacího stání v obci Dvorec, ul. Lesnická (před bytovou jednotkou č. p. 236)

o

Souhlasí
Se zřízení parkovacího místa v obci Dvorec, ul. Lesnická 236 z důvodu omezené hybnosti – zdravotní
stav.
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18) Prodloužení nájemních smluv - Nepomuk, Za Kostelem 566,567 (USN-R4459/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemních smluv – Nepomuk, Za Kostelem 566,567 nájemcům, kteří mají uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a doplacenou kupní cenu nebo jí doplatí v roce 2020 na dobu
určitou od 1.11.2019 do 28.2.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

19) Nabídka odkoupení nebo nový nájemní vztah - Nepomuk, Za Kostelem
566,567 (USN-R4-460/2019)
Schvaluje
Nabídku odkoupení nebo nový nájemní vztah – Nepomuk, Za Kostelem 566,567 nájemci, kteří mají
uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní a nemají doplacenou kupní cenu, pouze první splátku.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

20) Oprava zpevněných povrchů - areál IZS Nepomuk (USN-R4-461/2019)
Schvaluje
Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Oprava zpevněných povrchů - areál IZS Nepomuk“ včetně požadovaných příloh a návrhu SOD.
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:

Náhradníci:

Vladimír Vokurka

Ing. Jaroslav Somolík

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Pavel Jiran

Václav Kovář

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.
Jmenování hodnotící komise ve složení:

Náhradníci:

Vladimír Vokurka

Ing. Jaroslav Somolík

Tomáš Chouň

Josef Silovský
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Ing. Pavel Jiran

Václav Kovář

21) Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk (USN-R4462/2019)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí PK 2019 ve výši 250 000,-Kč na akci ,,Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody
Nepomuk”
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího švece podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250 000,-Kč na akci
,,Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

22) Prominutí poplatku za pronájem sportovní haly (USN-R4-463/2019)
Schvaluje
Prominutí poplatku za pronájem sportovní haly Města Nepomuk dne 21.12. a 22.12.2018 za účelem
konání 6. ročníku fotbalového turnaje mladších a starších přípravek a mladších žáků pořádaný TJ
Slavoj Dvorec. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

23) Nabídka na odkoupení hájovny u Nového rybníka (USN-R4-464/2019)
Bere na vědomí
Nabídku paní Martiny Čapkové, Praha 2 na odkoupení hájovny u Nového rybníka za částku 420.000,-Kč + přilehlý pozemek.
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24) Oprava MK Nepomuk 2019 (USN-R4-465/2019)
Schvaluje
Uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo akce ,,Oprava MK Nepomuk 2019”, jehož obsahem je změna
dokončení stavebních prací do 31.5. 2019 z důvodu, že dosud nebylo rozhodnuto o přidělení dotace.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo o dokončení stavebních prací do
31.5. 2019 akce ,,Oprava MK Nepomuk 2019”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

